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I. Uvod 

Viri 
nanodelcev Sestava – specifična glede na vir 

1000+ kilometrov 

Depozicija – 
tveganje za 

zdravje? 

Visok % atomov/molekul 
je na površini 

 
     Visoka reaktivnost 

 
Lahko adsorbira/prenaša 
toksične snovi (npr. Pb, 

Cr, As) 



I. Uvod 
Nanodelci se lahko prilepijo na in vstopijo v liste rastline 

[Wang, WN, et al. J Nanopart Res. 2013;1417.] 

[Xiong, TT, et al. Environ. Geochem. Health 
2014;36(5):897-909.] 



Atmosferska depozicija je obsežna pot za 
izpostavljenost onesnaževalom 

[Csavina, et al. Sci Tot Envt. 2012;433:58-73.] 

 
 
 
 
 
 
 

Transport peščenega oblaka iz 
puščave Gobi do zahodne obale 

ZDA med peščeno nevihto l. 1998  

I. Uvod 



I. Uvod 
Študija Zaključek 

 

Hu, et al., 2011 
 

72.2% prispevek iz zraka h koncentraciji Pb v listih 
divjih rastlin Aster subulatus v Nanjingu, Kitajska 
 

Schreck, et al., 2014 ~5- in 7-kratna večja koncentracija Pb v listih rastlin  
Lactuca sativa in Lolium perenne, puščenih zunaj, 
blizu talilnice svinca, v primerjavi z rastlinami, ki so 
rastle v onesnaženi zemlji iz istega območja v 
nekontaminirani atmosferi 

Schreck, et al., 2012 ~100 mg Pb/kg DW listov Lactuca sativa in 
Petruselinum crispum, po 2 tednih v bližini talilnice 
svinca à 17 x višje od maksimalne varnostne meje, 
določene z regulativo EK št.. 221/2002 za listnate 
zelenjave in sveža zelišča 



II. Opis in cilji raziskave 

•  Zemlja 
namesto 
hidroponike 

•  Rastlina 
dozorela 

•  Se ne razstopi 
•  Neposredno 

povezano s človeško 
aktivnostjo 

•  Naravno zelo nizke 
koncentracije 

Testni materiali 

Ultračista 
voda 

•  5 mg Pt/L 
•  50 mg Pt/L 
•  500 mg Pt/L 

1 mg Pt 



II. Opis in cilji raziskave 

Translokacija 
ND od listov do 
korenin in od 
korenin do 

listov? ? 

? 

Vzorci  
adsorpcije ND 
na površinah 

listov? 

Rukola (hidrofobična) Endivija (hidrofilična) 

 
 
 
 
 
 
 



20 vzorčnih skupin:  II. Opis in cilji 
raziskave 



III. Preliminarni rezultati in razprava 
Kvantifikacija Pt v testnih rastlinah (pilotni eksperiment) 

 
 
 

Foliarna izpostavljenost: 50 mg Pt/L  

Translokacija 
od korenin do 

listov 



Kvantifikacija Pt v testnih rastlinah (končni eksperiment) 

 
 
 

 
 
 

III. Preliminarni rezultati in razprava 

Kvantifikacija Pt v listih foliarno izpostavljenih rastlin 



Kvantifikacija Pt v testnih rastlinah (končni eksperiment) 
III. Preliminarni rezultati in razprava 

Kvantifikacija Pt v listih koreninsko izpostavljenih rastlin 



Kvantifikacija Pt v testnih rastlinah (končni eksperiment) 

III. Preliminarni rezultati in razprava 

Kvantifikacija Pt v koreninah 

Translokacija 
od listov do 

korenin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Površinska adsorpcija delca Pt 
Endivija Rukola 

III. Preliminarni rezultati in razprava 



III. Preliminarni rezultati in razprava 

Ø  Brez predhodnih člankov, ki bi obravnavali 
translokacijo nanodelcev od listov do korenin 

Ø  Rezultati so v skladu z ugotovitvami v drugih 
člankih: nanodelci se tesno oprimejo površine 
in so lahko sprejeti in translocirani 

Ø  Hidrofobičnost/hidrofiličnost listne površine v 
preteklosti ni bila upoštevana 



IV. Implikacije za nano varnost (in varnost hrane)   

Ø  Atmosferska depozicija je lahko obsežna pot 
onesnaževanja à čista voda in zemlja ne 
zadostujeta za zagotovitev hrane brez 
onesnaževal  

Ø  Nanodelcev praviloma ne moremo odstraniti z 
normalnim pranjem, zato so potrebne druge 
strategije za omejitev izpostavljenosti (npr. 
odstranjevanje zunanjih listov) 

Ø  Značilnosti listne površine lahko močno vplivajo 
na vzorce adhezije in adsorpcije nanodelcev, kar 
vpliva na koncentracije onesnaževal 
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V. Zasluge  


